
 

 

UCHWAŁA NR XVI/132/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Pieńsk w  roku 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz. 122) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Pieńsk w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Łukasz Brodziak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 lipca 2020 r.

Poz. 4051



Załącznik do uchwały nr XVI/132/2020 

Rady Miejskiej w Pieńsku 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PIEŃSK W 2020 ROKU 

WPROWADZENIE 

Rada Miejska w Pieńsku zważywszy, że: 

1) zwierzę, jako istota żyjąca i zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, 

2) człowiek winien jest zwierzętom poszanowanie, opiekę i ochronę, 

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy, 

4) działania na rzecz zapewnienia opieki bezdomnymi zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

należy wesprzeć współpracą z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

uchwala „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Pieńsk w 2020 roku” jako wyraz polityki Gminy Pieńsk wobec problemu bezdomności zwierząt. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Postawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Pieńsku uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pieńsk w 2020 

roku”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2019r. poz. 122) 

2. Programem objęte są zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące, przebywające w granicach 

administracyjnych Gminy Pieńsk. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć gminę miejsko – wiejską Pieńsk, 

2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk, 

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r.  o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz. 122), 

4) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej 1 F, prowadzone 

przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” Organizacja Pożytku Publicznego, Pl. Słowiański 17/3,  

65-069 Zielona Góra. 

§ 3. 1 Realizatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk. 

2. W celu realizacji Programu Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk współpracuje z: 

1) dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich, 

2) organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 

3) gminnymi placówkami oświatowymi, poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych 

i edukacyjnych mieszkańców, 

4) Schroniskiem dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej 1 F, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Inicjatywa 

dla Zwierząt” Organizacja Pożytku Publicznego, Pl. Słowiański 17/3, 65-069 Zielona Góra. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 4. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy Pieńsk. 
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2. Zadania Programu to: 

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

7) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku, 

8) usypianie ślepych miotów. 

Rozdział 3. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje Gmina we współpracy z Schroniskiem 

poprzez: 

1) zbieranie i umieszczanie w Schronisku zwierząt bezdomnych, w tym zagubionych, błąkających się, 

pozostających bez właściciela, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz 

nie zadający im cierpienia. 

2) zapewnienie właściwych warunków bytowania oraz opieki lekarsko – weterynaryjnej, schronienia 

i wyżywienia bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom, które utraciły właściciela i przebywają 

w Schronisku. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizuje Burmistrz 

poprzez: 

1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, 

2) podejmowanie w uzasadnionych przypadkach, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców Gminy, 

działań mających na celu dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach ich przebywania, w ramach 

posiadanych środków w roku budżetowym, 

3) zapewnienie opieki w Schronisku rannym i chorym kotom wolno żyjącym. 

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy realizuje Schronisko poprzez zgłoszenie 

Gminy lub mieszkańców Gminy. 

2. Odławiane zwierzęta zostaną przewiezione i umieszczone w Schronisku. 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania, 

2) Burmistrz poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli zwierząt 

przebywających w Schronisku, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy. 

§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt realizuje Burmistrz poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii prowadzając 

indywidualną praktykę w zakresie opieki weterynaryjnej tj. lek. wet. Sylwią Sobczuk – Gabinet 

Weterynaryjny „Mat Vet” tel. 607387752. 

2. Bezdomne zwierzęta po udzieleniu pomocy weterynaryjnej zostaną przewiezione i umieszczone 

w Schronisku. 
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§ 10. Burmistrz w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, uzgodnił  przyjęcie zwierząt 

gospodarskich z terenu gminy Pieńsk, z  właścicielami gospodarstw rolnych: Romanem Zatoń Żarki 

Średnie 132, oraz Mieczysławem Chromik – Żarka nad Nysą 3. 

Rozdział 4. 

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 11. 1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizuje Burmistrz poprzez: 

1) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, 

2) usypianie ślepych miotów. 

2. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt pochodzących z Gminy Pieńsk 

w Schronisku. 

3. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania 

do wykonania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek, są poddawane obligatoryjnej sterylizacji  

lub kastracji. 

Rozdział 5. 

Finansowanie programu 

§ 12. 1. Środki finansowane na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Pieńsk na rok 2020 w wysokości 59.781,00 zł, w tym: 

1) na realizację zadań określonych w § 4 ust. 2 pkt 1, 3, 4, - 54.581,00 zł; 

2) na realizację zadań określonych w § 4 ust. 2 pkt 2, 6 - 700,00 zł; 

3) na realizację zadań określonych w § 4 ust. 2 pkt 5 - 1.500,00 zł; 

4) na realizację zadań określonych w § 4 ust. 2 pkt 7, 8 - 3.000,00 zł. 
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